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Mail Δ/νςθσ                : mail@dipe.ira.sch.gr  
 
 

ΘΕΜΑ: «Διάφορα υπθρεςιακά κζματα» 
 

Τα ζγγραφα των κεμάτων βρίςκονται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: http://goo.gl/Xrcm5b 
 
ΘΕΜΑ 1ο: «Ευχζσ Διευκυντι» 
 

«Ζνα ταξίδι χιλίων χιλιομζτρων αρχίηει με ζνα βιμα…» 
 
Μία νζα αρχι και φζτοσ με τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ. Μία ςχολικι χρονιά με 
αρκετζσ αλλαγζσ και προκλιςεισ για όλουσ. 
Εφχομαι δφναμθ, επιμονι και κετικι ςκζψθ ςε εκπαιδευτικοφσ, μακθτζσ και γονείσ, 
για μια καλι και δθμιουργικι ςχολικι χρονιά. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: «Προςφυγικό ηιτθμα» 
Μινυμα του Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ Κριτθσ και των Διευκυντϊν 
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ για το Ηιτθμα των 
Προςφφγων. 
 
ΘΕΜΑ 3ο: «Λειτουργία Δθμοτικϊν χολείων για το ςχολικό ζτοσ 2016-2017» 
Α. Οπγάνωζη και Λειηοςπγία Σσολικήρ Μονάδαρ 

Β. Φοίηηζη και Σσολική Ζωή 

Γ. Μαθηηική Μέπιμνα 

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Σφπου Ολοιμερου Νθπιαγωγείου» 
Κακοριςμόσ  Ενιαίου Τφπου Ολοιμερου Νθπιαγωγείου ςε όλα τα Νθπιαγωγεία τθσ 
χϊρασ και αναμόρφωςθ του διδακτικοφ ωραρίου  και ωρολογίου  προγράμματοσ,  
το οποίο κα εφαρμοςτεί από το ςχολικό ζτοσ 2016-2017. 
 
 

http://www.dipe.ira.sch.gr/
mailto:mail@dipe.ira.sch.gr
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ΘΕΜΑ 5ο : «Ενθμζρωςθ Myschool» 
Υπενκυμίηουμε τθν υποχρζωςθ των Δ/ντϊν/ντριϊν, Προϊςταμζνων Δθμ. Σχολείων 
και Νθπιαγωγείων, για τθ ςυμπλιρωςθ όλων των ςτοιχείων που προβλζπονται ςτο 
Myschool, δθμιουργία τμθμάτων, εγγραφι μακθτϊν ςε τμιματα, καταχϊρθςθ 
μακροχρόνιων αδειϊν, απουςιϊν (ςτθν καρτζλα τοποκετιςεισ). 
 
ΘΕΜΑ 6ο: «Κακοριςμόσ Διδακτικοφ Ωραρίου Εκπαιδευτικϊν που υπθρετοφν ςε 
Νθπιαγωγεία» 
Υ.Α 127187/Ε1 / ΦΕΚ 2524, Β, 16/8/2016 
 
ΘΕΜΑ 7ο: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Σφπου Ολοιμερου Δθμοτικοφ 
χολείου» 
Κακοριςμόσ Ενιαίου Τφπου Ολοιμερου Δθμοτικοφ Σχολείου ςε όλα τα δθμοτικά 
ςχολεία τθσ χϊρασ με λειτουργικότθτα από 4/κζςια και άνω και αναμόρφωςθ του 
διδακτικοφ ωραρίου και ωρολογίου προγράμματοσ, το οποίο κα εφαρμοςτεί από το 
ςχολικό ζτοσ 2016−2017 
 
ΘΕΜΑ 8ο  : «Πίνακεσ Εγγραφζντων» 
α. Οι Δ/ντεσ /ντριεσ των Δθμοτικϊν Σχολείων παρακαλοφνται να ςυμπλθρϊςουν τθν 
παρακάτω θλεκτρονικι φόρμα μζχρι 9/9/2016 

http://goo.gl/PXjYOd  
 
β. Οι Προϊςταμζνεσ/οι των Νθπιαγωγείων παρακαλοφνται να ςυμπλθρϊςουν τθν 
θλεκτρονικι φόρμα  

http://goo.gl/GBkzLw 

μζχρι τθν Σρίτθ 6/9/2016 και ςτθ ςυνζχεια να αποςτείλουν, τισ ονομαςτικζσ 
καταςτάςεισ εγγραφζντων νθπίων και προνθπίων μζχρι τθν Παραςκευι 9/9/2016. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: «Εγκφκλιοσ για τθν Παράλλθλθ τιριξθ-ςυνεκπαίδευςθ μακθτϊν, τθν 
ςτιριξθ μακθτϊν από Βοθκθτικό Προςωπικό και τθν ςτιριξθ μακθτϊν από 
χολικό Νοςθλευτι για το Διδακτικό Ζτοσ 2016-2017» 
 
Υπενκυμίηουμε ότι ο χρόνοσ υποβολισ αιτιςεων παράλλθλθσ ςτιριξθσ ορίηεται ζωσ 
τθν 20θ Οκτωβρίου 2016 
 
ΘΕΜΑ 10ο: «Ιδρφςεισ, υγχωνεφςεισ-Μετονομαςίεσ και Καταργιςεισ Σμθμάτων 
Ζνταξθσ χολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ» 
 
ΘΕΜΑ 11ο : «Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για ςυμμετοχι υποψθφίων 
Εκπαιδευτικϊν ςτθ διαδικαςία κάλυψθσ των κενϊν κζςεων Διευκυντϊν οργανικά 
4/κ χολείων τθσ Διεφκυνςθσ Νομοφ Ηρακλείου» 
Οι αιτιςεισ των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικϊν κα υποβλθκοφν αυτοπροςϊπωσ 
ςτθ Διεφκυνςθ Π.Ε. Θρακλείου (Μεταξοχωρίου 15, 2οσ όροφοσ, ΠΥΣΠΕ) από τθ 
Δευτζρα 29-8-2016 ζωσ και τθν Παραςκευι 02-9-2016. 
 
 

http://goo.gl/PXjYOd
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ΘΕΜΑ 12ο: «Ελάχιςτοσ αρικμόσ εγγραφζντων μακθτϊν-ιδιωτικά νθπιαγωγεία» 
 
ΘΕΜΑ 13ο : «Ρυκμίςεισ κεμάτων ιδιωτικισ εκπαίδευςθσ-ωρολόγιο πρόγραμμα-
παρζκκλιςθ» 
 
ΘΕΜΑ 14ο: «Εφαρμογι του αντικειμζνου τθσ κολφμβθςθσ ςτο πλαίςιο του 
μακιματοσ Φυςικισ Αγωγισ ςτθ Γϋ τάξθ τθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για το 
τρζχον ςχολικό ζτοσ 2016-17» 
Εθαπμογή ηηρ διδαζκαλίαρ ηος ανηικειμένος ηηρ κολύμβηζηρ ζηιρ ζσολικέρ μονάδερ 

Ππωηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ πος βπίζκονηαι ζε απόζηαζη μέσπι και 25 σιλιόμεηπα 

από ηο σώπο διεξαγωγήρ ηος μαθήμαηορ (εθνικά, δημοηικά, δημόζια και ιδιωηικά 

κολςμβηηήπια, κ.α.) για ηο ζσολικό έηορ 2016-2017. 

 
ΘΕΜΑ 15ο : Μεταφορζσ μακθτϊν χ. Ζτουσ 2016-17 
Ο επιςυναπτόμενοσ πίνακασ κα πρζπει να αποςταλεί άμεςα μζχρι 08/09/2016 
 

Παρακαλοφμε τθσ εγκυκλίου αυτισ να λάβουν γνϊςθ ενυπόγραφα, όλοι οι 
Εκπαιδευτικοί με ευκφνθ των Διευκυντϊν/ντριϊν των Δθμοτικϊν Σχολείων και των 
Προϊςταμζνων των Νθπιαγωγείων.  
 
 
 
 
 
 Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 
 
 
 
  Αποςτολάκθσ Δθμιτριοσ 


